SINAV UYGULAMA DUYURUSU
SINAVIN ADI
- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı
SINAV YERİ
- ANKARA
SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ
- 19 Mart 2016 Cumartesi günü saat:14.00’de, Ankara’da yapılacaktır.
SINAV ÜCRETİNİN YATIRILMASI
Adaylar 01-09 Mart 2016 tarihleri arasında sınav ücreti olarak 100 TL’yi (yüz Türk Lirası KDV
dâhil), MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye
Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı”
aracılığı ile ATM veya internet bankacılığı üzerinden yatıracaktır
SINAV GİRİŞ BELGESİ
- Adaylar sınav giriş belgesini 14 Mart 2016 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet
adresinden alabileceklerdir. Adaylar sınav giriş belgelerini bağlı bulundukları birim amirlerine
imzalatarak onaylatacaklardır.
SINAV KONULARI
- Sınav kitapçığında yer alacak soruların hazırlanacağı gruplara göre konu başlıkları ve soru dağılımı
ekte belirtilmiştir.
SINAV UYGULAMASI
Sınavlarda çoktan seçmeli (dört seçenekli) testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır.
- Görevde Yükselme Sınavında 80 soru sorulacak ve sınav 90 dakika sürecektir.
- Unvan Değişikliği Sınavında ise 50 soru sorulacak ve sınav 60 dakika sürecektir.
- Adaylar sınava, kurumdan onay/imzalı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi
(Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport ) ile gireceklerdir. Onaylı/imzalı sınav giriş belgesi ve özel
kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
- Sınav soru ve cevap anahtarı 22 Mart 2016 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden
yayımlanacaktır.
- Aday sınav sonuç bilgileri, 13 Nisan 2016 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden
yayımlanacaktır.
- Sınav binasında sigara içenler hakkında ilgili kanun gereğince işlem yapılacaktır.
SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
- Görevde Yükselme Sınavı grup numaraları aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir (Toplam 5 grup):
Grup Kodu

GYS Grup Adı

1

Müdür (Kuruluş Müdürü, Şube Müdürü)

2

Kuruluş Müdür Yardımcısı

3

Şef

4
5

İdari Hizmetler 1. (Yurt Yönetim Memuru, Satın Alma Memuru, Bilgisayar
İşletmeni)
İdari Hizmetler 2. (Anbar Memuru, Memur, V.H.K.İ., Şoför, Sekreter)

-

Unvan Değişikliği Sınavı grup numaraları aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir (Toplam 12 grup):
Grup Kodu

Grup Adı

1

Çocuk Eğiticisi

2

Din Görevlisi

3

Hemşire, Sağlık Memuru

4

Kütüphaneci

5

Öğretmen

6

Programcı

7

Sosyal Çalışmacı

8

Sosyolog

9

Tekniker

10

Teknisyen

11

Bilgisayar, Bilişim Mühendisliği

12

Makine Mühendisliği

Değerlendirme aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.
Başarı puanı hesaplamasında; [Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
-

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak görevde yükselme

sınavı başarı hesaplamasında Kuruluş Müdürü ve Şube Müdürü için 60 puan ve üzeri, diğer unvanlar için 70
puan ve üzeri alanlar başarılı sayılacaktır.
-

Sınavda yer alacak her sorunun puan olarak değeri eşittir. Yanlış sorular doğru cevapları

etkilemeyecektir.
-

Cevap anahtarındaki hataların komisyon kararıyla kabul edilmesi durumunda bile soru/sorular iptal

edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru şıkları dikkate alınarak değerlendirmeye dâhil edilecektir.
- Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, hatalı soru ve/veya sorular sınava
giren tüm adaylar için doğru kabul edilecektir.
İLETİŞİM ve DUYURU
- Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar, MEB İletişim Merkezi “Alo 147” numaralı
telefondan yararlanabilecektir.
SINAV İTİRAZLARI
- Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını soru ve cevap anahtarının
www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde ASPB’ ye
yapacaklardır. ASPB sorulara ilişkin itirazları ÖDSGM’ye gönderecektir. ÖDSGM 10 (on) iş günü
içerisinde değerlendirerek ASPB’ye bilgi verecektir
-

Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, adaylar tarafından sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç

10 (on) iş günü içerisinde ASPB’ye yapılacaktır. ASPB bu itirazları ÖDSGM’ye gönderecektir. ÖDSGM bu
itirazları 10 (on) iş günü içerisinde inceleyip sonuçlandırarak ASPB’ye bildirecektir.
-

İtirazlarda, ÖDSGM’ye gelen evrak kayıt tarihi geçerli olacaktır.

-

İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara ASPB tarafından bildirilecektir.

-

Adaylar, sınav uygulaması ve sınav sonuçlarına itiraz başvurularını MEB Destek Hizmetleri Genel

Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk
Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL ( Yirmi Türk Lirası
KDV Dâhil ) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu/ATM işlem fişini ve sınav adının yazılı olduğu
dilekçe ile yapacaklardır.
-

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres ve banka

dekontu/ATM işlem fişi olmayan dilekçeler ile faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
-

Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan

adayların sınav sorularına ve sonucuna itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Ek: Sınav konu başlıkları (5 sayfa)

